
Beste redactieleden, 
 
Graag nodigen we u uit voor een persmoment op zaterdag 26 november om 11.00 uur bij de Venemansmolen, 
Venemansweg 7 in Winterswijk. René te Selle, team Venemansmolen en Thijs Ebbers, klimaatexpert gemeente 
Winterswijk, vertellen graag meer over de recent getroffen maatregelen om het erf klimaatvriendelijker te 
maken. Ook demonstreren zij de werking van de zoefjes van de vloeiweide (zie bijlage)! 
 
Programma Geldersche molendag : 
Venemansmolen doet ook mee aan de Geldersche molendag, tijdens deze dag zullen er een aantal oude 
ambachten worden gedemonstreerd en team Venemansmolen zal uitleg geven over alle activiteiten welke de 
afgelopen jaren zijn ontstaan bij de molen. Vanaf 10.00 uur staan de mensen van de oude ambachten gereed 
om demonstraties te geven en is het publiek welkom 
 
11.00 uur Persmoment :  
- We laten de werking zien van de vloeiweide en zoefjes. We zullen kunstmatig water in het systeem laten 
lopen om de werking te demonstreren. 
- Toelichting van alle activiteiten aangaande circulair bouwen, energie besparing, vergroening en deelname aan 
Ecotour Winterswijk. 
- Toelichting fabricage eigen product Venemansmolen (Kippenvoer)  en het maalwerk wat we doen voor 
Bioboerderij Ruimzicht. 
14.30 uur Inloop partners / sponsoren. 
15.00 Welkomst woord voorzitter en uitleg Rene te Selle over diverse activiteiten 
Aansluitend kan men de molen etc bezichtigen en we sluiten af met een borrel en een hapje. 
 
Natuurlijk Kippenmix VenemansmolenTijdens de lockdown hebben wij niet stil gezeten als Venemansmolen. 
We hadden al langere tijd de wens om een "eigen" uniek product te gaan maken als Venemansmolen waarbij 
we meer gebruik kunnen maken van onze windmolen en dieselmaalderij.  

In samenwerking met een aantal partijen waaronder Brunsveld-diervoeders hebben we in 2021 een 
pluimveemeel ontwikkelt.  
Ambachtelijk volledig pluimveemeel Venemansmolen is een ambachtelijk geproduceerd voer. Het is een grover 
voer met natuurlijke grondstoffen en niet genetisch gemanipuleerd. Het voer wordt in de windmolen op de 
wind gemalen en gemengd in onze ambachtelijke dieselmaalderij. 
 
Bioboerderij Ruimzicht 
In september 2022 kregen wij de vraag van Bioboerderij Ruimzicht of wij geïnteresseerd waren in het malen 
van hun eigen geteelde biologische rogge die men aan hun eigen jong vee wil gaan voeren. Inmiddels hebben 
wij naar tevredenheid van bioboerderij Ruimzicht en naar tevredenheid van onze eigen molenaars al een aantal 
big bac,s rogge voor hun mogen malen. Dit maalwerk past heel goed bij de Venemansmolen omdat men in het 
verleden ook altijd veevoer heeft geproduceerd. Wij malen de rogge op de wind wat ook goed past in de 
doelstelling van bioboerderij ruimzicht en ook in de doelstelling van Venemansmolen. Zaterdag 26 november 
geven wij u graag meer uitleg over het malen van de rogge voor bioboerderij Ruimzicht. 
 
Klimaatverandering tegengaan  
De Venemansmolen reageerde dit jaar, het Jaar van de Molenaar, op de oproep voor ‘groenblauwe 
initiatieven’. De gemeente deed deze oproep om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, zoals 
droogte, wateroverlast, hitte en slechte waterkwaliteit. Hoe? Door minder hitte vast te houden in steen en 
beton, meer te vergroenen, water af te koppelen en langer vast te houden. Met de gekregen subsidie van 
€5.000,- en een eigen investering zette de Venemansmolen een enorme verduurzamingsstap. Er werd: 

 275 m² dakoppervlak en 480 m² terreinverharding afgekoppeld van de riolering 
 een wadi met vloeiweide gemaakt om het vrijgekomen water op te vangen 
 150 m² bestrating verwijderd en vergroend 
 bloemrijk grasmengsel ingezaaid en beschutting voor dieren gerealiseerd  
 zonne-energie opgewekt 
 bouwmateriaal hergebruikt 

Het mooiste is dat de buren zo enthousiast werden, dat ze ook aanhaakten bij het initiatief van de 
Venemansmolen! 120 m² dakoppervlak van de naastgelegen woning werd dus ook afgekoppeld. 



 
Voorbeeld voor anderen 
De Venemansmolen beschikt nu over een cultuurhistorisch, klimaatvriendelijk erf dat als voorbeeld dient voor 
andere partijen. Het team geeft graag voorlichting over de vergroenende en wateracties op het erf om anderen 
te enthousiasmeren ook verduurzamingsstappen te zetten.  
 
Reactie en vragen 
We stellen het op prijs als u laat weten of u bij het persmoment aanwezig bent. Voor inhoudelijke vragen kunt 
u contact opnemen met René te Selle, 06-23930205 of info@venemansmolen.nl. Wilt u meer weten over de 
groenblauwe initiatieven of klimaatadaptatie, dan kunt u contact opnemen met Richard Trenning, 06-
23465629 of rtrenning@winterswijk.nl.   
 
We zien u graag tijdens de Gelderse Molendag op 26 november bij de Venemansmolen!  

Met vriendelijke groet, 
 
 
René te Selle   Richard Trenning 
Team Venemansmolen  Gemeente Winterswijk  
 
 

 


